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ARTYSTA A WYCHOWAWCA W KONCEPCJI STEFANA SZUMANA 

I. Wprowadzenie

Stefan  Szuman  (1889-1972),  pedagog  kultury,  pierwszy  polski  teoretyk

wychowania  przez  sztukę,  realista1,  ciągle  pozostaje  zbyt  mało  znany  pedagogom,

psychologom, nauczycielom edukacji  artystycznej,  ponieważ nie  wszystkie  jego teksty

zostały  dotąd  opublikowane,  stąd  nie  ma  pełnej  recepcji  jego  dorobku  naukowego.

Zawsze warto więc sięgać do jego koncepcji,  zwłaszcza do tych klasycznych tekstów,

które  dotyczą  sztuki  dziecka,  wychowania  dziecka  przez  sztukę,  ale  także  do  tych

artykułów,  które  poświęcone  są  pedeutologii  sztuki  dziecka,  mówią  o  osobach

( wychowawcach, artystach), które stymulują procesy twórcze u dzieci (ich ekspresyjną

aktywność).  Jedną  z  takich  nieznanych  „perełek”  jest  ciekawy,  ale  nieznany tekst  S.

1 M. M. Tytko,  Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę, Kraków 2006, s. 398

[praca  doktorska,  mnps  w Archiwum UJ,  sygn.  AUJ  Dokt.  048/2007].  Por.  także:  tenże,

Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne,  [w:]  Wychowanie  na

rozdrożu.  Personalistyczna  filozofia  wychowania,  pod  red.  Franciszka  Adamskiego,

Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Varia  CCCXCV,  Kraków 1999,  s.  263-268;

tenże,  Bibliografia  prac  Stefana  Szumana,  [w:] Myśl  pedagogiczna  przełomu  wieków

(Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji

Jubileuszu  600-lecia  odnowienia  Akademii  Krakowskiej  i  Rocznicy  75-lecia  utworzenia

Katedry  Pedagogiki  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim),  pod  red.  Tadeusza  Aleksandra,

Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków  2001,  s.  377  -  401;  tenże,  Stefana

Szumana pedagogika kultury (próba syntezy),  [w:]  Pedagogika kultury — wychowanie do

wyboru  wartości,  pod  redakcją  Bogusława  Żurakowskiego,  wyd.  Oficyna  Wydawnicza

„Impuls”,  Kraków  2003,  s.  97-104,  bibliogr.;  tenże,  Szuman  Stefan,  [w:]  Powszechna

Encyklopedia Filozofii, t. 9, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s.

312-314, bibliogr.; tenże, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse

— relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r.

2008, nr 4 (68). s. 112-122, bibliogr.
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Szumana, który odkryty został przeze mnie wśród zapomnianych archiwaliów i poniżej

omówiony po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu.

II. Trzy sytuacje pedeutologiczne w zakresie edukacji artystycznej dziecka

W zupełnie  nieznanym,  nieopublikowanym artykule  pt.  Wychowawcy  a  artyści

(maszynopis pochodzący prawdopodobnie z wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku,

znajdujący  się  w  Archiwum  Nauki  Polskiej  Akademii  Nauk  i  Polskiej  Akademii

Umiejętności  w  Krakowie2)  S.  Szuman  wypowiedział  się  na  temat  relacji:  artysta  —

wychowawca,  więc  jego  oryginalne  uwagi  natury  ogólnej  warto  tu  odnotować  jako

rzadkie w Szumanowskim oeuvre.

Uczony dostrzegł trzy sytuacje mogące zachodzić w rzeczywistości: 1) artysta jest

tylko  artystą  a  nie   pedagogiem,  2)  pedagog  jest  tylko  pedagogiem,  a  nie   artystą,  3)

artysta i pedagog jest jedną i tą samą osobą jednocześnie, tj. artysta jest pedagogiem czy

też pedagog jest artystą.

1. Artysta — nie-pedagog 

Ad.  1.  Według  S.  Szumana,  artysta  jako  artysta  traktuje  z  lekceważeniem

pedagoga,  który  jest  tylko  nieoryginalnym  przekazicielem  cudzej  twórczości,  a  nie

oryginalnym  twórcą  (jak  artysta).  „Artysta  mniema,  że  (...)  poznaje  i  zgłębia

rzeczywistość w sposób bardziej istotny i pełniejszy, niż inni ludzie. Artysta sądzi — i to

chyba słusznie — że ludziom, którzy nie mają w sobie pewnego pierwiastka artyzmu,

brak  czegoś  zasadniczego  i  podstawowego  w  ich  [ludzi]  naturze  duchowej” 3.  Każdy

artysta,  według  uczonego,  pragnie  wpływu  estetycznego  (wartościowo-artystycznego,

dotyczącego  wartości  [dóbr]  sztuki,  piękna  i  pozaartystycznego,  nie  dotyczącego

wartości (dóbr) sztuki, piękna) na innych ludzi, tj. pragnie: [1] dotarcia z dziełem swoim

2 Stefan Szuman,  Wychowawcy a artyści, mnps, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i

Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków,  Spuścizna S. Szumana), sygn. K-III-96, jednostka

archiwalna 103, s. 1 - 5.    

3 Ibidem, s. 1.
2



do  odbiorcy  (zainteresowania  go)  i  [2]  współkształtowania  (aktualizowania)

światopoglądu odbiorcy przez dzieło, które artysta wytworzył4.

Artysta tworzy świat według wartości, czyli dóbr (idei dóbr, ideałów dóbr), tzn.

„świat  taki,  jaki  widzi  jego [artysty]  artystyczna  idea  rzeczywistości”,  co oznacza,  że

artysta  jest  szafarzem kreowanych  przez  siebie  wartości,  czyli  dóbr  (duchowych),  bo

wartościami,  czyli  dobrami  (duchowymi)  szafuje  dzięki  talentowi  (kunsztowi):

„Zdaniem moim — pisał S. Szuman — artysta jest nie tylko człowiekiem, który posiada

t.  zw.  talent,  ale  człowiekiem,  który  za  pośrednictwem  swego  talentu,  t.  j.  swojego

kunsztu,  uprzystępnia  i  rozdaje  bogactwa,  jakie  on  [człowiek]  (...)  w sobie  jako  swą

duchową  własność  wytworzył”5.  Uprzystępniający  (szafarz)  wartości  (dóbr)  musi  być

wiarygodny i  nieść  ludziom prawdę:  „Artysta  nie  może  kłamać a  sztuka  (...)  nie  jest

kłamstwem (...). Nie istnieje, zdaniem moim, wartościowa [=dobra] sztuka, która byłaby

(...) udawaniem czegoś, co jest rozbieżne z całym spojrzeniem artysty na rzeczywistość i

jego [artysty] ideą dobrej  rzeczywistości”6.  Zgodność artysty z  sobą samym, zgodność

dzieła z ideą (lub z ideałem) twórcy, zgodność wartości (dóbr) kreowanych w sztuce z

wartościami  (dobrami)  wyznawanymi  w  życiu  przez  artystę  —  są  warunkami  praw-

dziwości sztuki i wiarygodności artysty. S. Szuman twierdził, że dotyczy to każdej sztuki

(wymieniał:  literaturę,  malarstwo,  rzeźbę,  architekturę,  muzykę).  „Tak  samo  jak  inni

ludzie,  artyści  mają  swoje  poglądy  i  przekonania.  Artyści  reprezentują  je  [poglądy i

przekonania] w (...) inny sposób, niż nie artyści”7. Zwykły człowiek, według uczonego,

głosi innym swoją prawdę o rzeczywistości (wymiana myśli), a artysta rzeczywistość tę

„przeistacza”, „przetwarza”, „stwarza” i „przedstawia” w dziele.

2. Pedagog — nie-artysta

Ad 2. Według S. Szumana, pedagog jako pedagog jest pozbawiony artystyczno ści

(to stanowisko jest z ducha Sprangerowskie). „U większości pedagogów ów estetyczny

pierwiastek   jest raczej słabo wykształcony. Pedagodzy żyją, jak dotąd, przeważnie poza

światem  sztuki  i  jakoś  —  niestety  —  nie  odczuwają  braków  z  tego  powodu.

4 Ibidem, s. 2.

5 Ibidem, s. 2 - 3.

6 Ibidem, s. 3.

7 Ibidem, s. 4.
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Nauczycielami i wychowawcami na ogół nie zostają ludzie o żywych zainteresowaniach

estetycznych  i  artystycznych.  Zainteresowania  pedagogów  są  —  według  moich

obserwacyj  —  przeważnie  natury  pedagogicznej  i  społeczno-politycznej.  Nawet

zainteresowania  naukowo-poznawcze (t.  zw.  głód wiedzy)  są  często  nie  dosyć  żywe i

niecierpliwe.  Pedagog  i  artysta  należą  do  dwóch  różnych  typów  psychologicznych,  a

wychowanie i  specjalizacja pogłębiają jeszcze te różnice.  Drogi  artysty i  pedagoga —

jak  dotąd  —  w  życiu  i  w  pracy  społecznej  się  rozchodziły  i  nie  zmierzały,  nawet

okrężnie  do  wspólnego  celu”8.  We  wprowadzonym  terminie:  ‘pierwiastek  estetyczny’

uczonemu  chodziło  o   ‘pierwiastek  wartości  (dóbr)  sztuki’ (w  skrócie:  ‘pierwiastek

sztuki’) lub: ‘pierwiastek wartości (dóbr) piękna’ (w skrócie: ‘pierwiastek piękna’), ale

nie  chodziło  mu  o  termin:  ‘pierwiastek  wrażeń  zmysłowych’ (od  grec.   |

áisthesis| — ‘wrażenie zmysłowe’).

Widać więc, że S. Szuman rozróżniał typy ludzkie podobnie jak Eduard Spranger,

upatrując  w genezie  powołań artysty i  pedagoga różne  predyspozycje  psychiczne  (typ

„wrodzonej”  natury  duchowej)9.  Z  powyższego  fragmentu  przebija  pogląd  o

nieusuwalności podziałów (różnic) pomiędzy stanem pedagogicznym (nauczycielskim) a

stanem  twórczym  (artystycznym).  Różnice  pomiędzy  stanami  zawodowymi  są  z

powodów zasadniczych albo w ogóle niemożliwe do usunięcia,  albo bardzo trudne do

pokonania. Stąd S. Szuman stał  na stanowisku, że łatwiej  z artysty uczynić pedagoga,

niż z pedagoga — uczynić artystę. Powyższa pedeutologiczna konstatacja ma zasadnicze

znaczenie  dla  pedagogiki  kultury,  a  węziej:  dla  wychowania  przez  sztukę,  ponieważ

rzutuje to na wybór tzw. „wychowawcy estetycznego”, bowiem łatwiej uczynić z artysty

—  tzw.  „wychowawcę  estetycznego”,  niż  z  wychowawcy  —  artystę.  S.  Szuman

przestrzegał  w  innym  miejscu10 (1958),  aby dzieła  „artystyczne”  wychowawców  (np.

8 Ibidem, s. 1.

9 Por. E. Spranger, Lebensformen. Ein Entwurf, wyd. Freie Universität, Halle am Saale 1914,

s.  110;  ten¿e,  Lebensformen.  Geisteswissenschaftliche  Psychologie  und  Ethik  der

Persönlichkeit,  2. völig neu bearb. Aufl.,  wyd. M. Nimeyer, Halle am Saale 1921, s. 403;

ten¿e,  Kultur  und  Erziehung.  Gesammelte  pädagogische  Aufsätze,  wyd.  Quelle  & Meyer

Leipzig 1919, s. 151; ten¿e,  Psychologie des Jugendalters, 2.  Aufl., wyd. Quelle & Meyer,

Leipzig 1924, s. XVI, 356.

10 [S. Szuman],  Czy wychowawczyni powinna umieć rysować? Wywiad z prof. S. Szumanem.

Rozmowę przeprowadziła Zofia Topińska, „Wychowanie w2
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nauczycieli  rysunków)  nie  były  prezentowane  wychowankom  za  wzór,  co

potwierdzałoby konsekwencję myślową uczonego w powyższym zakresie.

3. Pedagog-artysta (artysta-pedagog)

Ad 3. Według S.  Szumana, artysta  pełnić  może funkcję wychowawcy już tylko

przez samo to, że jest artystą, przy czym funkcja wychowawcza zachodzi nieza leżnie od

świadomości  spełniania  tej  funkcji  przez  artystę  (twórcę  profesjonalnego).  „Artysta

przeważnie nie wie i nawet nie chce o tym wiedzieć, że on [artysta] także wychowuje —

i że właśnie jako wychowawca wywiera nieraz duży wpływ na społeczeństwo” 11. Artysta

jest więc pedagogiem z istoty swojej, ponieważ współkreuje (aktualizuje) światopogląd

odbiorców (także dzieci) poprzez swoje dzieła i wpływa na ich postawę.

Inną  kwestią  jest  wolność  artysty.  S.  Szuman  w  innym  tekście  zakładał

(napisanym w 1941 r., wydanym w 1948 r.), że artysta jest osobą wolną i godną, tj. jaźń

artysty  nie  podlega  przymusowi  zewnętrznemu.  Artysta  nie  jest  w  stanie  tworzyć

wartości (dóbr) w stanie zniewolenia,  bowiem wartości (dobra) nie powstają w dziele,

które powstało pod przymusem. Wartości (dobra) współtworzone (aktualizowane) przez

artystę  —  oddziałują  na  społeczność  (wspólnotę  wolnych  osób),  natomiast

współtworzenie (aktualizowanie) bez wolności zachodzić nie może. „Artysta nie może

nie  posiadać  świadomości,  że  jego  [artysty]  twórczość  jako  artysty  wywiera  wpływ

kształtujący[,]  estetyczny   i   pozaestetyczny   na społeczeństwo i  z  tym faktem musi się

liczyć. Chodzi tylko o to, czy artysta ma tworzyć z przymusu   twórczego (...) czy też już

sam  podstawowy proces  twórczy ma  się  kształtować  pod  kierunkiem  myśli,  że  jego

[artysty] dzieło wywrze przekonaniami (...) wpływ wychowawczy i społecznie przydatny

—  na  społeczeństwo”12.  Z  powyższego  wynika,  że  bez  wolności  artysty  nie  ma

wychowania  przez  sztukę,  wychowanie  jest  wpisane  w  wartości  (dobra)  powstałe  w

wolnym akcie twórczym i w wolnym akcie przeżycia (współkreacji, czyli aktualizacji).

Przedszkolu. Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania przedszkolnego”, r. 11:

1958, nr 5, maj 1958, s. 226 - 229.

11 S. Szuman, Wychowawcy a artyści, dz. cyt., ibidem, s. 1.

12 S.  Szuman,  O  kunszcie  i  istocie  poezji  lirycznej,  wyd.  Poligrafika,  druk.  Państwowe

Toruńskie Zakłady Graficzne, [Łódź-]Toruń 1948, s. 63.
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„Każdy artysta, dostatecznie wielkiej miary spełnia więc swym dziełem zadanie

społeczne niezmiernie doniosłe, nawet jeżeli w swym nastawieniu na t. zw. »sztukę dla

sztuki« nie zdaje sobie jasno sprawy ze swojej roli społecznej i swego powołania” 13. To

nie świadomość społecznych funkcji sztuki (obecna lub nieobecna u artysty), ale sama

istota wielkiej sztuki (doskonała forma ukazująca istotną dla wspólnoty ideę) decyduje o

społecznej funkcji sztuki. 

Zdaniem S. Szumana, artysta jest indywidualnością żywą, więc trudno odmówić

artyście  np.  prawa  do  posiadania  własnego  światopoglądu.  Artysta  mimowolnie

światopogląd  swój  odciska  w  dziele  w  postaci  prezentowania  takich  czy innych  idei

(wartości, dóbr). Uczony twierdził, że nie istnieją obiektywne kryteria stwierdzające czy

światopogląd  danego  artysty  jest  [1]  wypracowanym  w  procesie  tworzenia,  auten -

tycznym,  jego  własnym  światopoglądem  czy  też  [2]  światopoglądem  narzuconym

artyście  z  zewnątrz,  wbrew jego woli,  pod  przymusem,  w postaci  tzw.  „tendencji”  w

sztuce.  Wolność  światopoglądowa  w totalitaryzmie  była  ograniczona,  dlatego  była  to

ważna  konstatacja  (1948),  lecz  nawet  w  krajach  posttotali tarnych  i  w  tzw.  krajach

demokratycznych — stwierdzenie braku kryteriów zachowuje swoją ważność, bowiem w

jaki sposób przekonać się,  czy dany artysta jest autentyczny w swoim światopoglądzie

wyrażonym  w  dobrach  sztuki,  czy  nie  (np.  tworzy  za  określone  pieniądze,  dla

określonych środowisk określone światopoglądowo dzieła)?

W danym momencie dziejowym trudno zorientować się,  komu służy konkretny

artysta,  z  reguły okazuje  się  to  po  latach,  z  perspektywy czasu  (historyczne  badania

źródłowe), stąd S. Szuman (1948) pisał: „(...) każdy artysta, jako oso bowość złożona, a

reprezentująca  m.  in.  także  określone  ideały  światopoglądowe  i  społeczne,  daje  im

[ideałom] wyraz w swej twórczości artystycznej (...). Trudno powiedzieć, gdzie się przy

takim nastawieniu kończy sztuka jako taka, tj. sztuka szukająca doskonałej konkretyzacji

immanentnej  dziełu  [sic!],  idei twórczej  ,  a  gdzie  zaczyna  się  sztuka  tendencyjna   i

społecznie  programowa  ”14.  Z  drugiej  strony,  uczony  stwierdzał,  że  wielcy  artyści

tworzyli  „arcydzieła  literatury o  bardzo  wyraźnej  tendencji  programowej”15,  więc  nie

negował  jako  takiej  programowości  ideowej  w  ogóle,  ale  konstatował  tylko  brak

13 Ibidem, s. 64.

14 Ibidem, s. 64 - 65.

15 Ibidem, s. 65.
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kryteriów pozwalających  programowość  artystyczną  (ideową)  jednoznacznie  u  danego

artysty określić. 

III. Podsumowanie

W  Szumanowskiej  koncepcji  pedeutologicznej  wskazano  na  nieznany  dotąd

badaczom  wątek  relacji  zachodzących  pomiędzy artystą  a  pedagogiem,  przy  czym  S.

Szuman  wskazał  na  trzy  zasadnicze  sytuacje,  zachodzące  realnie  w  procesie

wychowania, kiedy nauczycielem zajęć z zakresu edukacji artystycznej jest:  1) pedagog

niebędący artystą,  2)  artysta  niebędący pedagogiem,  3)  artysta  i  pedagog  zarazem  w

jednej osobie. Z punktu widzenia kształcenia i  wychowania,  najlepszym rozwiązaniem

jest  sytuacja trzecia,  kiedy człowiek prowadzący zajęcia  z  dziećmi  z  zakresu edukacji

artystycznej  (stymulujący twórczą aktywność dziecka,  organizujący dziecięce działania

ekspresyjno-twórcze)  ma  profesjonalne  przygotowanie  zarówno  artystyczne,  jak  i

pedagogiczne. S. Szuman stwierdzał (w duchu Sprangerowskiej pedagogiki kultury), że

łatwiej  z  zawodowego artysty uczynić  profesjonalnego  pedagoga,  niż  odwrotnie,  tj.  z

profesjonalnego pedagoga — zawodowego artystę. Tworzenie tzw. „sztuki” przez dzieci

oraz  recepcja (odbiór) sztuki  przez  dziecko — wymaga wszechstronnego podejścia ze

strony  prowadzącego  zajęcia  nauczyciela  (najlepiej  przez  zawodowego  artystę  —

pedagoga w jednej osobie).

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish

W  Szumanowskiej  koncepcji  pedeutologicznej  wskazano  na  nieznany  dotąd

badaczom  wątek  relacji  zachodzących  pomiędzy artystą  a  pedagogiem,  przy  czym  S.

Szuman  wskazał  na  trzy  zasadnicze  sytuacje,  zachodzące  realnie  w  procesie

wychowania, kiedy nauczycielem zajęć z zakresu edukacji artystycznej jest:  1) pedagog

niebędący artystą,  2)  artysta  niebędący pedagogiem,  3)  artysta  i  pedagog  zarazem  w

jednej osobie. Z punktu widzenia kształcenia i  wychowania,  najlepszym rozwiązaniem

jest  sytuacja trzecia,  kiedy człowiek prowadzący zajęcia  z  dziećmi  z  zakresu edukacji

artystycznej  (stymulujący twórczą aktywność dziecka,  organizujący dziecięce działania

ekspresyjno-twórcze)  ma  profesjonalne  przygotowanie  zarówno  artystyczne,  jak  i

pedagogiczne. S. Szuman stwierdzał (w duchu Sprangerowskiej pedagogiki kultury), że
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łatwiej  z  zawodowego artysty uczynić  profesjonalnego  pedagoga,  niż  odwrotnie,  tj.  z

profesjonalnego pedagoga — zawodowego artystę. Tworzenie tzw. „sztuki” przez dzieci

oraz  recepcja (odbiór) sztuki  przez  dziecko — wymaga wszechstronnego podejścia ze

strony  prowadzącego  zajęcia  nauczyciela  (najlepiej  przez  zawodowego  artystę  —

pedagoga w jednej osobie).

Słowa-klucze po polsku / Key words in Polish:

filozofia, historia, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, pedagogika, sztuki piękne, Szuman

Stefan  (1889-1972),  edukacja,  wychowanie  przez  sztukę,  pedagogika  kultury,  teoria

wychowania,  wychowanie  estetyczne,  dzieci,  młodzież,  pedagogika  kultury,  historia

kultury,  artysta  a  wychowawca,  sztuka  a  wychowanie,  artysta,  wychowawca,

pedeutologia,

Title in English / Tytuł po angielsku:

An Artist and an Educator in Stefan Szuman's Concept

Abstract (summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku:

The  author  pointed  to  unknown  motif  of  relation  existing  between  an  artist  and  an

aducator  in  Stefan  Szuman's  pedeutological  concept.  S.  Szuman  indicated  three  main

situation,  existing  really  in  the  process  of  upbringing,  when  a  teacher  of  artistic

education is: 1) a pedagogue but not artist, 2) an artist but not a pedagogue, 3) an artist

and a pedagogue together in one person. From point  of view of the educating and the

upbringing,  the  best  solution  is  third  situation,  when  a  man  who  teaches  children  in

scope  of  artistic  education  (when  he  stimulates  child  creative  activity,  and  organizes

children  expressive  and  creative  activities)  has  professional  background  both  artistic,

and pedagogical.  S.  Szuman  said  (in  Eduard  Spranger's  way of  pedagogy of  culture),

that  it  is  easier  from  a  professional  artist  to  make  a  professional  pedagogue  (an

educator), than vice versa, e.g. from a professional pedagogue — to make a professional

artist. The creation so called 'art' by children and reception (receiving) of art by a child
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—  requires  comprehensive  (all-around)  approach  by  a  teacher  (the  best  –  by  a

professional  artist and pedagogue in one person).

Słowa-klucze po angielsku / Key words in English:

philosophy,  history,  cultural  studies,  art  sciences,  pedagogy,  fine  arts,  Szuman  Stefan

(1889-1972), pedagogy of culture, education through art, education, theory of education,

aesthetic education, children, youth, pedagogy of culture, history of culture, educator and

artist, art and education, artist, educator, pedeutology,

Bibliografia / Bibliography:

Spranger Eduard,  Kultur und Erziehung. Gesammelte pädagogische Aufsätze, wyd. Quelle

& Meyer, Leipzig 1919, s. 151.

Spranger Eduard, Lebensformen. Ein Entwurf, wyd. Freie Universität, Halle am Saale 1914,

s. 110. 

Spranger  Eduard, Lebensformen.  Geisteswissenschaftliche  Psychologie  und  Ethik  der

Persönlichkeit, 2. völlig neu bearb. Aufl., wyd. M. Nimeyer, Halle am Saale 1921, s. 403.

Spranger Eduard, Psychologie des Jugendalters, 2. Aufl., wyd. Quelle und Meyer, Leipzig

1924, s. XVI, 356.

Szuman Stefan, Czy wychowawczyni powinna umieć rysować? Wywiad z prof. S. Szumanem.

Rozmowę przeprowadziła Zofia Topińska,  „Wychowanie  w  Przedszkolu.  Miesięcznik

poświęcony sprawom wychowania przedszkolnego”, r. 11: 1958, nr 5, maj 1958, s. 226-229.

Szuman Stefan,  O kunszcie  i  istocie  poezji  lirycznej,  wyd.  Poligrafika,  druk.  Państwowe

Toruńskie Zakłady Graficzne, [Łódź-] Toruń 1948, s. 292, 1 nlb.

9



Szuman Stefan,  Wychowawcy a artyści, mnps, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i

Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków,  Spuścizna S. Szumana), sygn. K-III-96, jednostka

archiwalna nr 103, s. 5.

Tytko  Marek  Mariusz,  Bibliografia  prac  Stefana  Szumana,  [w:] Myśl  pedagogiczna

przełomu  wieków  (Materiały  z  konferencji  naukowej  zorganizowanej  w  dniach  26-27

września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy

75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), pod red. Tadeusza

Aleksandra,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 377-401.

Tytko Marek Mariusz, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse

— relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r.

2008, nr 4 (68). s. 112-122, bibliogr.       

Tytko  Marek  Mariusz, Stefana  Szumana  pedagogika  kultury  (próba  syntezy),  [w:]

Pedagogika  kultury  —  wychowanie  do  wyboru  wartości,  pod  redakcją  Bogusława

Żurakowskiego, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 97-104.

Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne,

[w:]  Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, pod red. Franciszka

Adamskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Varia CCCXCV, Kraków 1999, s.

263-268.

Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław  Teodor,  [w:]  Powszechna Encyklopedia

Filozofii, t. 9, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 312-314.

Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę, Kraków 2006,

s. 398 [praca doktorska, mnps w Archiwum UJ, sygn. AUJ Dokt. 048/2007].

10


	ARTYSTA A WYCHOWAWCA W KONCEPCJI STEFANA SZUMANA

